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Protokół Nr XI/11 
z XI sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów 

odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. 

XI sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. 
Sesje rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 1035. 
Janusz Kowalczuk - przewodniczący obrad. 
Jan Cios - protokolant. 

Radni obecni: 

1. Pan Piotr Czarnecki 
2. Pan Janusz Galant 
3. Pan Jan Henryk Kawałko 
4. Pan Janusz Kowalczuk 
5. Pan Jerzy Stanisław Koza 
6. Pan Ryszard Krawczyk 
7. Pan Tomasz Marek Michałuszko 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 1). 

8. Pan Bogdan Józef Nowaczyk 
9. Pan Dariusz Jacek Radliński 

10. Pan Witold Romaszko 
11. Pani Bożena Ela Skiba 
12. Pan Czesław Marian Skrzyński 
13. Pan Dariusz Kazimierz Sołtys 
14. Pan Jan Krzysztof Teterycz 
15. Pan Piotr Zawiślak 

Oprócz radnych w sesji udział wzięli: 

1. Pan Dariusz Szykuła - Wójt 
2. Pan Stanisław Podkowa - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel - Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Sołtys 
5. Pracownicy Urzędu Gminy. 

Lista obecności (Zał. Prot. Nr 2). 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych 
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji 
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku 
Narodowego 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży działki 
- dyskusja 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek 
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
12. Zamknięcie obrad sesji. 

Przebieg sesji: 

Ad.l. Otwarcia XI sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów dokonał Pan Janusz Kowalczuk 
Przewodniczący Rady Gminy Adamów. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 15, 
co stanowi ąuorum do prawomocności obrad. 

Ad.2. Pan przewodniczący - poinformował, że radni projekt porządku obrad otrzymali 
wraz z zawiadomieniem. Zapytał czy w sprawie porządku obrad ktoś chce zabrać głos? 

Wójt - zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad tematu; 
„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania 

placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie 
Gminy Adamów 
- dyskusja 
- podjęcie uchwały" 
„za" przyjęciem wniosku Wójta głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 

/pkt. 10 porządku sesji/ 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 
Radni w sprawie porządku głosu nie zabierali. 

„za" przyjęciem porządku obrad głosowało 15, przeciw wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że rada gminy przyjęła porządek obrad XI sesji 
VI kadencji. 

Ad.3. Przewodniczący rady - poinformował, że protokół z poprzedniej sesji włożony był 
do wglądu. 
Zapytał radnych, czy protokół przyjmujemy przez odczytanie, czy bez odczytania? 

„za" przyjęciem protokółu bez odczytania głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z X sesji Rady Gminy Adamów z dnia 
2 sierpnia 2011 r. został przyjęty bez odczytania. 

Ad.4. Interpelacje i zapytania. 

Zabierając głos radny Jan Kawałko - prosił o samochód żużla na naprawę drogi 
na „górze" w Rachodoszczach. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - pytał o koszt związany z przebudową drogi 
w Adamowie jaki był koszt położenia kostki i czy kostki tej nie można było zostawić. 
Poinformował o pracach prowadzonych przy boisku sportowym w Suchowoli oraz o 
trudnościach przy prowadzonych pracach w związku z opadami deszczu i o braku drogi 
dojazdowej do boiska. 

2 



Zabierając głos radny Piotr Czarnecki - prosił o wyrównanie drogi w Bondyrzu - Fabryka, 
której stan jest bardzo zły, ludzie maja trudności z dojazdem do swoich posesji, jeżdżą 

poboczami - jest tragedia z dojazdem. 

Zabierając głos radny Janusz Galant - prosił o koparkę do przekopania rowu. 

Zabierając głos radny Piotr Zawiślak - prosił o zebranie równiarką poboczy drogi w 
Feliksówce. 

Przewodniczący rady odczytał pismo Stowarzyszenia „Debry Roztocza" z dnia 
23.08.201 lr. w sprawie prośby o przekazanie nieodpłatne w użytkowanie dla 
Stowarzyszenia pomieszczeń w budynku „starej" Szkoły w Bondyrzu. 
W dyskusji głos zabierali; 
Radna Bożena Skiba - pytała, czy wszystkie pomieszczenia są wykorzystywane. 
Proponowała, aby poznać stanowisko dyrektora szkoły. 
Wójt wyjaśnił, że w starym budynku szkoły mają siedzibę, biblioteka oraz klub Seniora, 
być może jest wolne pomieszczenie. 
Budynkiem starej szkoły zarządza dyrektor Szkoły Podstawowej w Bondyrzu i decyzja o 
udostępnieniu pomieszczenia należy do jej kompetencji. 
Należałoby zastanowić się kto będzie sprawował nadzór na budynkiem, kto będzie otwierał 
i zamykał, kto będzie sprzątał. W budynku znajduje się sprzęt komputerowy. 
Jest taka tradycja, że młodzież na terenie gminy korzysta z remiz, taka możliwość istnieje 
również w Bondyrzu. 

Radni Dariusz Sołtys i Ryszard Krawczyk - proponowali, aby udostępnić stowarzyszeniu 
pomieszczenie w remizie OSP. 
Pan Sekretarz wyjaśnił, że prezes stowarzyszenia oświadczył, że nie interesuje ich siedziba 
w remizie. 

Radny Jan Kawałko - proponował i przełożenie tematu na następną sesję, wysłuchanie 
wszystkich stron, a pismo skierować według kompetencji do dyrektora szkoły w Bondyrzu. 
Radny Jan Teterycz - proponował przełożenie tematu na następna sesję. Wysłuchanie 
stron, ponieważ rada nie decyduje o wynajmie pomieszczenia. 

Przewodniczący zarządził głosowanie; 
Zapytał kto jest za nie udostępnieniem pomieszczenia w budynku szkoły Stowarzyszeniu. 
Za nie udostępnieniem głosowało 7, przeciw -, wstrzymało się 8. 

Z-ca przewodniczącego pan Tomasz Michałuszko odczytał pismo Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 201 lr. UEM-wpr-075-3/1 l(517-ml) dotyczące uznania 
spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach polskiej 
prezydencji w Unii Europejskie. 

Ad.5. Pan Wójt - złożył informację Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 3) 

Radny Jan Kawałko - pytał, dlaczego nie było informacji w Rachodoszczach o gminnych 
dożynkach. 
Wójt - wyjaśnił, że we wszystkich miejscowościach były wywieszone okolicznościowe 
plakaty, informowaliśmy na sesji, wiedziały szkoły i zespoły. Poinformował, że w dniu 
28 sierpnia br. odbędą się powiatowe dożynki w Krasnobrodzie. 



Ad.6. Pan Wójt - złożył sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na 
poprzedniej sesji. 
(Zał. Prot. Nr 4) 

Ad.7. Pani Ewelina Droździel - Szykuła przed omówieniem projektu uchwały, zwróciła się do 
rady z wnioskiem o uwzględnienie w uchwale środków finansowych określonych w 
piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2011-08-16 /data wpływu 22.08.1 lr.) 
FB -1.3111.1.62.2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej; 
Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność § 2030 - o 
kwotę 260 zł przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i 
egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. 
Przewodniczący zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Pani Ewelina Droździel - Szykuła przedstawiła projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 5) 

Ad.8. Pan Piotr Nogas omówił projekt uchwały, przedstawił wnioski komisji stałych rady gminy 
dotyczące zaopiniowania projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

W dyskusji głos zabierali; Bożena Skiba, Jan Teterycz, Dariusz Sołtys, Ryszard Krawczyk, 
Bożena Skiba, Wójt, Sekretarz Gminy. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu planu ochrony Roztoczańskiego 
Parku Narodowego? 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu planu głosowało 11, przeciw 2, wstrzymało się 2. 

Pan Piotr Nogas przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw 2, wstrzymało się 2. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 6) 

Ad.9. Pan Wójt i Pan Sekretarz omówili wniosek pana Pawła Kozłowskiego zam. Jacnia z dnia 
05.08.201 lr. w sprawie kupna działki stanowiącej własność Gminy Adamów położonej w 
obrębie Jacnia oznaczonej nr 592 o pow. 0,86ha. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, zapytał kto jest za sprzedażą w/w działki. 
Za sprzedażą działki głosowało 15. 
Przewodniczący stwierdził, że rada wyraziła zgodę na sprzedaż działki. 

Ad. 10. Pan Sekretarz omówił i przedstawił projekt uchwały. 

„za" przyjęciem uchwały głosowało 15, przeciw -, wstrzymało się -. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
(Zał. Prot. Nr 7) 
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Wójt - udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 
Dla radnego Jana Kawałko - brak środków finansowych, a potrzeby zgłaszane przez 
radnych w zakresie remontu dróg są bardzo duże. 

Zabierając głos radny Jan Teterycz - prosił Wójta o obejrzenie terenu pod budowę 
chodnika w Suchowoli. 
Wójt wyjaśnił, że chodniki były budowane i będą budowane zgodnie z dokumentacją. 
Obecnie nie buduje się chodnika ze względu na brak dokumentacji. 
Odnośnie kostki z chodnika w Jacni - Wójt wyjaśnił, że chodnik gmina wykonywała w 
porozumieniu z Zarządem Województwa z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. 
Chodnik jest własnością Zarządu Województwa. Na podobnych zasadach gmina buduje 
chodniki przy drogach powiatowych, dofinansowuje do położenia asfaltu na drogach 
powiatowych. 
Prosił radę o zastanowienie się nad celowością dalszej budowy chodnika w Suchowoli, 
ponieważ za pięć lat może okazać się, że będzie przebudowa drogi i Starostwo samo 
wykona chodniki. 
Radny Jan Teterycz - zapytał, kto podjął decyzję, że klub seniora znajduje się w szkole. 
Wójt wyjaśnił, że decyzję podjęła pani dyrektor szkoły i Wójt. Poinformował, że 
Stowarzyszenie Agroturystyczne i Stowarzyszenie Kulturalne nie mają siedzib. 
Odnośnie boiska - poinformował, że koparką wykonano te prace, które można było 
zrobić. Odnośnie ziemi decyzja zapadnie w późniejszym terminie. Pozyskano betony na 
przepust. 

Dla radnego Piotra Czarneckiego - nie ma sprzętu do wyrównania drogi, droga jest 
zalewana przez wody opadowe. 
Radny Jan Teterycz - zaoferował nieodpłatne wyrównanie równiarką drogi w Bondyrzu 
- Fabryce. 
Dla radnego Janusza Galanta - w dniu jutrzejszym damy koparkę. 
Dla radnego Piotra Zawiślaka - gmina nie dysponuje równiarką Jeżeli uda się pozyskać 
równiarkę ze Starostwa, pobocza będą wyrównane. 

Ad. 12. Pan Janusz Kowalczuk - Przewodniczący Rady Gminy Adamów zamknął obrady 
XI sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów. 

Protokółował 
Inspektor Ds. Obronnych 
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